
ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

15

بسمه تعالی

9:51:07 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي علوم دامي

کارآموزی طرح پویش )1( 

کاردانی و کارشناسی
1000009992698 اکبر پیرستانی1 

کارآموزی طرح پویش )2( 

کاردانی و کارشناسی
1000019992699 اکبر پیرستانی2 

کارآموزی طرح پویش )3( 

کاردانی و کارشناسی
1000029992700 اکبر پیرستانی3 

کارآموزی طرح پویش )1( 

ارشد و دکتری
1000039992701  4

کارآموزی طرح پویش )1( 

ارشد و دکتری
1000039992708  5

کارآموزی طرح پویش )2( 

ارشد و دکتری
1000049992702  6

کارآموزی طرح پویش )2( 

ارشد و دکتری
1000049992707  7

1302799240011500کارورزی 4  8

14391013664002168ارزیابی تولیدات دام وطیور امیرداور فروزنده 9 

شهرکی

کلس 46سه شنبه 10:00 تا 12:00 

143910394140021888آشنایی بادامپروری ایران امیرداور فروزنده 10 

شهرکی

شنبه 08:00 تا 10:00 

14391046444002141اصلح نژاد کاربردی شاهین اقبال سعیدی 11 

ابواسحقی

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 46

14391046444002141اصلح نژاد کاربردی شاهین اقبال سعیدی 12 

ابواسحقی

دوشنبه 08:00 تا 10:00 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 46

14391050194002163اصول تغذیه سیدنورالدین 13 

طباطبائی

کلس 46سه شنبه 08:00 تا 10:00 

14391051334002161اصول جیره نویسی مجید طغیانی 14 

خوراسگانی

کلس 34دوشنبه 08:00 تا 12:00 

اصول کالبدشناسی 

وفیزیولوژی
14391066944002101 دوشنبه 08:00 تا 11:00 اکبر پیرستانی15 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 24

اصول کالبدشناسی 

وفیزیولوژی
14391066944002101 دوشنبه 08:00 تا 11:00 اکبر پیرستانی16 

 

دوشنبه 13:00 تا 15:00 

کلس 24

14391071404002125اقتصاد و بازاریابی کشاورزی کلس 46چهارشنبه 15:00 تا 18:00 مسعود رمضانی17 

14391097261000000اکولوژیی کلس 21چهارشنبه 09:00 تا 11:30 مهادی ابوالحسنی18 

143911462640021881پرورش آبزیان چهارشنبه 10:00 تا 12:00 اکبر پیرستانی19 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 34

143911462640021881پرورش آبزیان چهارشنبه 10:00 تا 12:00 اکبر پیرستانی20 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 34

14391146314002189پرورش بز امیرداور فروزنده 21 

شهرکی

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

14391146314002189پرورش بز امیرداور فروزنده 22 

شهرکی

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

 

دوشنبه 17:00 تا 19:00 

14391146468002166پرورش زنبور عسل یکشنبه 10:00 تا 12:00 اکبر پیرستانی23 

 

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 46

14391146468002166پرورش زنبور عسل یکشنبه 10:00 تا 12:00 اکبر پیرستانی24 

 

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 46

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

25

بسمه تعالی

9:51:07 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي علوم دامي

14391146494002163پرورش طیور سیدعلی تبعیدیان 25 

خوراسگانی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

14391146494002163پرورش طیور سیدعلی تبعیدیان 26 

خوراسگانی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

دوشنبه 15:00 تا 17:00 

14391146594002162پرورش گاو شیری سیدنورالدین 27 

طباطبائی

کلس 46چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

14391222504002181جوجه کشی سیدعلی تبعیدیان 28 

خوراسگانی

دوشنبه 11:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

14391222504002181جوجه کشی سیدعلی تبعیدیان 29 

خوراسگانی

دوشنبه 11:00 تا 12:00 

 

پنج شنبه 13:00 تا 15:00 

14391251054002187دامپروری ارگانیک مجید طغیانی 30 

خوراسگانی

کلس 34چهارشنبه 13:00 تا 15:00 

1439130047151058ریاضی عمومی  31

14391300471511083ریاضی عمومی  32

14391321404002111ژنتیک حیوانی شاهین اقبال سعیدی 33 

ابواسحقی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 46

14391321404002111ژنتیک حیوانی شاهین اقبال سعیدی 34 

ابواسحقی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 46

14391326704002185ساختمان و تاسیسات دام سیدنورالدین 35 

طباطبائی

چهارشنبه 09:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 34

14391326704002185ساختمان و تاسیسات دام سیدنورالدین 36 

طباطبائی

چهارشنبه 09:00 تا 10:00 

 

سه شنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 34

1439136154142081شیمی آلی سه شنبه 10:00 تا 12:00 نفیسه پورشیربند37 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

1439136154142081شیمی آلی سه شنبه 10:00 تا 12:00 نفیسه پورشیربند38 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

14391361544002124شیمی آلی چهارشنبه 08:00 تا 10:00 گلره صادقی بروجنی39 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

14391361544002124شیمی آلی چهارشنبه 08:00 تا 10:00 گلره صادقی بروجنی40 

 

پنج شنبه 08:00 تا 12:00 

طرح های آزمایشی در علوم 

دامی
14391384904002142 شاهین اقبال سعیدی 41 

ابواسحقی

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

طرح های آزمایشی در علوم 

دامی
14391384904002142 شاهین اقبال سعیدی 42 

ابواسحقی

دوشنبه 10:00 تا 12:00 

 

شنبه 13:00 تا 15:00 

14391528354002122میکروبیولوژی عمومی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 غلمرضا قلمکاری43 

 

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

14391528354002122میکروبیولوژی عمومی چهارشنبه 10:00 تا 12:00 غلمرضا قلمکاری44 

 

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

14391610984002148کشاورزی پایدار کلس 46سه شنبه 15:00 تا 17:00 علی سلیمانی45 

143916680540022182پرورش شترمرغ سیدعلی تبعیدیان 46 

خوراسگانی

دوشنبه 10:00 تا 11:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

35

بسمه تعالی

9:51:07 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي علوم دامي

143916680540022182پرورش شترمرغ سیدعلی تبعیدیان 47 

خوراسگانی

دوشنبه 10:00 تا 11:00 

 

سه شنبه 08:00 تا 10:00 

14391687644002165آزمایشگاه تغذیه سیدنورالدین 48 

طباطبائی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

14391687644002166آزمایشگاه تغذیه سیدنورالدین 49 

طباطبائی

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

14391687649914209آزمایشگاه تغذیه سیدنورالدین 50 

طباطبائی

یکشنبه 08:00 تا 10:00 

14391687649914210آزمایشگاه تغذیه سیدنورالدین 51 

طباطبائی

یکشنبه 10:00 تا 12:00 

14391687649914211آزمایشگاه تغذیه سیدنورالدین 52 

طباطبائی

یکشنبه 17:00 تا 19:00 

143916879340021889ساختمان وتاسیسات طیور سیدنورالدین 53 

طباطبائی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 09:00 

کلس 34

143916879340021889ساختمان وتاسیسات طیور سیدنورالدین 54 

طباطبائی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 09:00 

کلس 34

14391688164002164فناوری تولید خوراک دام وطیور سیدعلی تبعیدیان 55 

خوراسگانی

یکشنبه 15:00 تا 16:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

14391688164002164فناوری تولید خوراک دام وطیور سیدعلی تبعیدیان 56 

خوراسگانی

یکشنبه 15:00 تا 16:00 

 

چهارشنبه 10:00 تا 12:00 

143916903840021221بیوشیمی عمومی سه شنبه 13:00 تا 16:00 الهه نصوحیان57 

افزودنی هاوعوامل ضدمغذی 

خوراک
1441106831240023 سیدعلی تبعیدیان 58 

خوراسگانی

شنبه 17:00 تا 19:00 

افزودنی هاوعوامل ضدمغذی 

خوراک
1441106831400224 سیدعلی تبعیدیان 59 

خوراسگانی

کلس 34یکشنبه 10:00 تا 12:00 

1441107760240011آمار حیاتی پیشرفته شاهین اقبال سعیدی 60 

ابواسحقی

شنبه 08:00 تا 12:00 

1441113602400251بیوشیمی حیوانی پیشرفته سیدنورالدین 61 

طباطبائی

شنبه 17:00 تا 19:00 

1441113914800011پایان  نامه  62

1441119245240024تغذیه پیشرفته امیرداور فروزنده 63 

شهرکی

شنبه 15:00 تا 17:00 

1441119245400221تغذیه پیشرفته سیدعلی تبعیدیان 64 

خوراسگانی

کلس 34یکشنبه 08:00 تا 10:00 

1441119281240021تغذیه طیور پیشرفته مجید طغیانی 65 

خوراسگانی

شنبه 13:00 تا 16:00 

1441119281400222تغذیه طیور پیشرفته مجید طغیانی 66 

خوراسگانی

کلس 34یکشنبه 13:00 تا 16:00 

1441119309240022تغذیه نشخوارکنندگان سیدنورالدین 67 

طباطبائی

شنبه 08:00 تا 11:00 

1441119309400223تغذیه نشخوارکنندگان سیدنورالدین 68 

طباطبائی

کلس 34شنبه 13:00 تا 16:00 

1441127657400254روش تحقیق مجید طغیانی 69 

خوراسگانی

جمعه 16:00 تا 18:00 

144112765782003روش تحقیق مجید طغیانی 70 

خوراسگانی

جمعه 08:00 تا 10:00 

1441130407400252زبان تخصصی  امیرداور فروزنده 71 

شهرکی

جمعه 11:00 تا 13:00 

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

45

بسمه تعالی

9:51:07 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي علوم دامي

1441141120400253فیزیولوژیی پیشرفته جمعه 14:00 تا 16:00 72 

1441141284240012فیزیولوژی گوارش در دام امیرداور فروزنده 73 

شهرکی

شنبه 13:00 تا 15:00 

ویتامین ها وموادمعدنی 

درتغذیه دام
1441156129240013 امیرداور فروزنده 74 

شهرکی

جمعه 08:00 تا 11:00 

ویتامین ها وموادمعدنی 

درتغذیه دام
14411561294002322 امیرداور فروزنده 75 

شهرکی

سه شنبه 13:00 تا 16:00 

پروتیین ها و اسیدهای آمینه 

درتغذیه دام
1656114623400231 سیدنورالدین 76 

طباطبائی

کلس 34سه شنبه 10:00 تا 12:00 

چربی ها وکربوهیدرات ها 

درتغذیه دام
1656122321400232 سیدعلی تبعیدیان 77 

خوراسگانی

سه شنبه 16:00 تا 19:00 

1656133479800017سمینار  78

16791139141994145180پایان  نامه  79

1679113914800023پایان  نامه  80

16791192531994145285تغذیه پیشرفته ) ویتامینها ( امیرداور فروزنده 81 

شهرکی

سه شنبه 13:00 تا 16:00 

تغذیه پیشرفته ) کربوهیدارات 

ها وچربی ها (
16791192541994145286 سیدعلی تبعیدیان 82 

خوراسگانی

سه شنبه 16:00 تا 19:00 

17517173142989005پایان نامه  83

17535124111866005پایان نامه  84

175400338173200آشنایی با کامپیوتر سه شنبه 10:00 تا 12:00 مسعود رمضانی85 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

175400338173200آشنایی با کامپیوتر سه شنبه 10:00 تا 12:00 مسعود رمضانی86 

 

یکشنبه 08:00 تا 12:00 

اصول کالبدشناسی و 

فیزیولوژی
1755112024002123 175 - اصفهان )خوراسگان(اکبر پیرستانی87 

1755112104002167کارورزی )1( امیرداور فروزنده 88 

شهرکی

1755113511000000مدیریت و حسابداری  89

1755114124002186پرورش آبزیان )ماهی و میگو( چهارشنبه 10:00 تا 12:00 اکبر پیرستانی90 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 34

1755114124002186پرورش آبزیان )ماهی و میگو( چهارشنبه 10:00 تا 12:00 اکبر پیرستانی91 

 

پنج شنبه 08:00 تا 10:00 

کلس 34

طراحی ساختمانها و 

تاسیسات طیور
1755114244002184 سیدنورالدین 92 

طباطبائی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 09:00 

کلس 34

طراحی ساختمانها و 

تاسیسات طیور
1755114244002184 سیدنورالدین 93 

طباطبائی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 09:00 

کلس 34

175541489173060کارآموزی شاهین اقبال سعیدی 94 

ابواسحقی

175889981989004رساله  95

17599991989006رساله  96

30431139149992982پایان  نامه  97

31271192804002190تغذیه طیور  98

ادامه دارد...



ليست کلس درسها بر اساس روز و مکان تشکيل کلس

از صفحه:

1401/2/17

55

بسمه تعالی

9:51:07 ساعت:

تاریخ:

ردیف

نیمسال دوم سال تحصیلی 401 - 400 )4002( دانشکده:

گروه آموزشی:

نيمسال:

مکان برگزاری کلسنام درس زمان تشکيل کلس درس نام استاد کد ارائه کد درس

175 - اصفهان )خوراسگان(

گروه آموزشي علوم دامي

57071139149992980پایان  نامه  99

57071853349992981پایان نامه  100

57301363264002118شیمی عمومی سه شنبه 08:00 تا 10:00 101 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

57301363264002118شیمی عمومی سه شنبه 08:00 تا 10:00 102 

 

سه شنبه 10:00 تا 12:00 

57301605041000000کارورزی 3 شاهین اقبال سعیدی 103 

ابواسحقی

70000006035666145312رساله )3 واحد(  104

70000006085666145311رساله )8 واحد(  105

70000006184002385رساله )18 واحد(  106

70000006194002388رساله )19 واحد(  107

7000000620400239911رساله )20 واحد(  108

70000006214002381رساله )21 واحد(  109

70000006244002384رساله )24 واحد(  110

70000034534002199جیره نویسی دام مجید طغیانی 111 

خوراسگانی

کلس 34دوشنبه 08:00 تا 12:00 

700000345640021991اصول ژنتیک دام و طیور شاهین اقبال سعیدی 112 

ابواسحقی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 46

700000345640021991اصول ژنتیک دام و طیور شاهین اقبال سعیدی 113 

ابواسحقی

یکشنبه 13:00 تا 15:00 

 

یکشنبه 15:00 تا 17:00 

کلس 46

700000347340021999کارآموزی شاهین اقبال سعیدی 114 

ابواسحقی

طراحی ساختمانها و 

تاسیسات طیور
700000382940021992 سیدنورالدین 115 

طباطبائی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 09:00 

کلس 34

طراحی ساختمانها و 

تاسیسات طیور
700000382940021992 سیدنورالدین 116 

طباطبائی

سه شنبه 13:00 تا 15:00 

 

چهارشنبه 08:00 تا 09:00 

کلس 34

9132914044فیزیک  عمومی  چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مجید می117 

 

چهارشنبه 10:00 تا 15:00 

9132914044فیزیک  عمومی  چهارشنبه 15:00 تا 17:00 مجید می118 

 

چهارشنبه 10:00 تا 15:00 

99999999140023600آزمون جامع  119

پايان گزارش


